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Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma Dynamická ana|ýza a štíhlé mostní konstrukce s
ohledem na působení větru. V rámci diplomové práce měl diplomant za :úkol prostudovat
problematiku modeloviání větru. Cílem práce bylo v progÍamu ANSYS sestavit metodou koneěných
prvků funkční model visuté mostní konstrukce. Po ýpoětu frekvencí a tvaru kmitů, měl stanovit
možnost vmiku víroých rezonancí' Úeinry větru na konstrukci měl stanovit podle platné normy a
výpoětem s vyuŽitím CFD modelu. Měl věnovat pozornost vyběru tvaru mostovky a typu zábtadlí.
Dílěími cíli bylo vyěíslit dynamickou odezvu na vírové buzení a posoudit konstrukci na únavu.

Diplomová práce o rozsahu 67 stran základního texfu seslává zisodu, šesti kapitol a závěru.
Práce je doplněna o 5 příloh' Po krátkém úvodu diplomant v první kapitole popisuje řešenou
konstrukci. Jedná se o možnou variantu přemostění řeky Moravy v archeoparku Mikulčice Kopěany.
V druhé kapitole je velmi podrobně popsán posťup sestavení složitého nelineárního modelu konstrukce
visuté lávlry' Další dvě kapitoly jsou věnovány statické a modální ana|ýze. V kapitole Fluidní analýza
je uvedena zjednodušeně teorie tekutin a popis CFX systému použitého k řešení proudění větru'
Diplomant sleduje úěinky větru působící na ěásti konstrukce. Ukazuje postup qýpočtu Strouhalova
ěísla' popisuje vznik vírové rezonance a zabývá se možností výpoětu gallopingu. Dále uvádí kritéria,
za kteých může nastat divergence ěi flutter. Krátká šestá kapitola je věnována harmonické ana|ýze a
posouzení konstrukčních detailů na únavu. Závěry jsou velmi struěné. Přílohy dokumentují postup

sestavování modelu konstrukce mostu, výsledky nelineárních statických ýpoětů, ukázky ýznamných
tvarů kmitů . Zajímaváje příloha D, kde jsou uvedeny výsledky z fluidních analýz. Výsledky odemy
při vírové rezonanci dokumentuje příloha E.

Diplomová práce je celá zpracována v textovém editoru MS Word. Textová část obsahuje řadu
obrázků, grafů a tabulek. Práce má velmi dobrou obsahovou a grafickou uroveň.

Diplomant pracoval samostatně, iniciativně. Prostudoval celou řadu publikací, norem' Semámil
se s teorií řešení dynamických úloh metodou konečných prvků při využití ýpočetního systému
ANSYS. Naučil se ovládat program CFX pro výpočet proudění. Provedl nároěné lineární a nelineární
vypoěty na velmi dobré úrovni. Ziskané vysledky vyhodnotil číselně i graficlry. Uvedené postupy lze
dále rozvinout a použít při návrhu a posouzení štíhlých mostních konstrukcí. Jeho diplomovou práci
hodnotím známkou velmi dobře.
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